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                               Hrádek nad Nisou 11. října 2020 

 

 

Vážení a milí přátelé, paní starostky, páni starostové a všichni další čtenáři těchto slov, 

 

 

opět tady máme koronavirus a nouzový stav. A já si řekl, že tradice se mají udržovat a tak vám 

poprvé od 17. května píšu svých několik vět a budu se snažit být stručný.  

 

Také já jsem v květnu chtěl věřit a věřil tomu, že nouzový stav už nebude potřeba a že na podzim, si 

s druhou vlnou poradíme bez větších plošných omezení. Bohužel jsem se mýlil. Podle posledních 

náznaků ze slov premiéra směřujeme k dalšímu zastavení země a celoplošné karanténě.  

 

Promarnili jsme velkou příležitost, kterou jsme všichni společně na jaře vybojovali. V létě jsme 

podlehli iluzi, že je naše jarní vítězství nad Covidem definitivní, slavné a konečné. Přestože v 

sousedních zemích nikdy neskončila povinnost nosit roušky v uzavřených prostorách a platila i 

další omezení. Česká vláda vyhlásila, že jsme prostě a jednoduše nejlepší, slovy pana premiéra Best 

in Covid.  

 

Když bylo před začátkem školního roku jasné, že je na místě opatrnost, protože se skokově zvýší 

počet kontaktů, byla všechna varování epidemiologů zametána pod stůl, s tím, že se nic neděje. A 

ono se děje, stalo se, zase jsme nejlepší. Best in Covid slovy premiéra, tentokrát jsme třetí na světě 

v nových případech na 100 tisíc obyvatel. Ostatně stačí porovnat naše čísla se sousedními státy.  V 

Libereckém kraji jsme v pátek měli 262,3 nových případů na 100 tisíc obyvatel za posledních 7 dní, 

u sousedů v okrese Görlitz to bylo 8,5, v okrese Bautzen 21,7 a v Dolnoslezském vojvodství 36,5.  

 

Lidé v naší zemi si podle mého názoru nezaslouží lhaní a mlžení. Čekají nás těžké týdny a měsíce. 

S výrazným omezením pohybu lidí a zastavením celých ekonomických odvětví. Lakování reality na 

růžovo, kterého jsme byli svědky celé září, nám nepomůže. Když jsme jako hejtmani požadovali v 

polovině září vyhlášení nouzového stavu, bylo to považováno za předvolební harašení a pan 

premiér Babiš doporučoval, aby se Sněmovna raději zabývala zahrádkářským zákonem.  

 

Jaká je realita? Počet nakažených lidí dramaticky roste, zároveň roste počet lidí hospitalizovaných a 

lidí, kteří potřebují intenzivní nemocniční péči. Je zřejmé, že tato vlna je extrémně silná, prochází 

celou populací a slibovat, že ji zastaví posílené kapacity dobrovolníků na trasování, je bizarní. 

Musíme rychle reorganizovat nemocniční péči, připravit nová lůžka pro Covid-19 pacienty, což 

bude znamenat odložení plánované péče a prevence, vyjma chronických a onkologických pacientů a 

nutné akutní péče. Zároveň musíme v nejbližších týdnech chránit domovy pro seniory a další 

pobytová zařízení sociální péče a jejich obyvatele a zaměstnance. 
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Krizový štáb kraje se pravidelně schází už druhý týden. V pondělí se bude konat první videoporada 

hejtmana a starostů ORP, chtěl bych jí dělat pravidelně jednou týdně a o všech připravovaných 

krocích vás samozřejmě budu informovat.  

 

Mám na vás prosbu. Musíme se společně postarat o starší, nemocné a všechny potřebné lidi, ti by 

měli v příštích týdnech minimalizovat počet rizikových kontaktů. Proto bude od úterý 13. října 

Krizový štáb Libereckého kraje aktivovat sociální pomoc prostřednictvím neziskových organizací, 

stejně jako na jaře. Pokud můžete obnovit a organizovat pomoc, kterou jste ve vašich obcích a 

městech seniorům a dalším lidem, kteří jsou sami a bez pomoci, poskytovali na jaře, bude to v 

příštích týdnech mimořádně užitečné a potřebné. Slíbit vám, že nám s financováním krizových 

opatření pomůže stát, nemohu. Budeme si muset nejspíš znovu pomoci sami.  

 

První týden nového nouzového stavu byl trochu čekáním na bouři. Už zítra se snad konečně 

dozvíme, jak hodně zasáhne do našich životů v příštích týdnech a měsících. Jisté je, že nás společně 

čeká hodně práce a znovu budeme potřebovat mnoho trpělivosti a vytrvalosti. Tu nám chci společně 

popřát.  

 
 
S pozdravem 
 
 
 
Martin Půta 
hejtman Libereckého kraje 
 
 

 
 


